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Sống chất. Sống trách nhiệm.
ERGO

Thẻ cào tiện lợi

Germany

Thẻ cào

BẢO HIỂM XE MÁY
TOÀN DIỆN NHẤT *
Với 4 quyền lợi:
Bảo hiểm Tai nạn cho 2 người ngồi trên xe
Hỗ trợ chi phí cho những người ngồi trên xe
nếu bị thương/tử vong khi xe gặp tai nạn.
Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự Bắt buộc
Giúp chủ xe thực hiện trách nhiệm bồi
thường khi xe gây thiệt hại (về người và tài
sản) cho người khác.
Bảo hiểm Mất cắp, Mất cướp, Tổn thất toàn
bộ xe
Hỗ trợ tiền khi xe tổn thất trên 75% (do tai
nạn, hỏa hoạn, thiên tai) hoặc bị mất cắp,
mất cướp nguyên chiếc.
Cứu hộ xe máy miễn phí 24/7
 Sửa xe tại chỗ, chuyển xe về nhà hoặc cửa
hàng sửa chữa khi xe gặp sự cố, tai nạn.
 Giao xăng tiếp ứng khi xe hết xăng (phí
xăng tính riêng).
 Dịch vụ được thực hiện bởi Zuttoride từ
Nhật Bản.
(*) So với các chương trình mà GIC đang triển khai
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Hạnh phúc không chỉ là đích đến, mà là cả cuộc hành trình! Vì vậy, Bảo hiểm Xe máy GIC Easy tích hợp
Dịch vụ cứu hộ 24/7, miễn phí tại trên 50 tỉnh thành, giúp bạn nhanh chóng khắc phục các sự cố xe máy
bất ngờ như hết xăng, cán đinh, chết máy... để bạn gạt đi những phiền phức trên đường và luôn vui bước
trên mọi hành trình cuộc sống.
Bảo hiểm Xe máy GIC Easy bao gồm đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm thiết yếu cho
người đi xe, giúp bạn hoàn toàn yên tâm trước các rủi ro khi tham gia giao thông.
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CHI TIẾT QUYỀN LỢI CỦA BẠN

20

Gói

40

Gói

70

Phù hợp các loại xe có giá mua Phù hợp các loại xe có giá mua mới Phù hợp các loại xe có giá mua
mới ở mức 20 triệu VNĐ như: ở mức 40 triệu VNĐ như: Air blade, mới ở mức 70 triệu VNĐ như: SH,
Dream, Wave, Sirius...
Nouvo, Exciter, Future, Lead...
SHmode, PCX, NVX, Liberty...
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Hỗ trợ chi phí đền bù thiệt
hại mà lái xe gây ra cho
người khác khi xảy ra tai nạn
(Bảo hiểm bắt buộc).

- Về người: Theo % thương tật và mức độ lỗi của chủ xe, tối đa 100 triệu VNĐ/người/vụ.
- Về tài sản: Theo thiệt hại thực tế và mức độ lỗi của chủ xe, tối đa 50 triệu VNĐ/vụ.
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Hỗ trợ chi phí cho 02 người
ngồi trên xe khi bị thương/tử
vong do xe gặp tai nạn.

- Thương tật tạm thời: Chi phí y tế thực tế + Trợ cấp 40.000 VNĐ/ngày. Tối đa
không quá 40 triệu VNĐ x % thương tật tạm thời.
- Thương tật vĩnh viễn: 40 triệu VNĐ x % thương tật vĩnh viễn.
- Tử vong: 40 triệu VNĐ.
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Hỗ trợ tiền khi xe bị mất cắp
tại nhà (trộm đột nhập vào
nhà có dấu vết cạy phá) và tại
điểm giữ xe (có giấy phép) và
tổn thất toàn bộ xe (trên 75%)
do tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn.

4

Sử dụng miễn phí dịch vụ
Cứu hộ 24/7.

Số tiền hỗ trợ được chi trả trên cơ sở kết hợp các yếu tố sau:
- Giá mua mới của xe.
- Thời gian sử dụng xe.
- Mức chi trả tối đa của Gói bảo hiểm tham gia.
Mức chi trả tối đa:
20 triệu VNĐ.

Mức chi trả tối đa:
70 triệu VNĐ.

- Hỗ trợ khắc phục tạm thời và tại chỗ các hư hỏng do tai nạn hoặc sự cố kỹ thuật
như nổ lốp, kẹt ga, kẹt thắng, lỗi hệ thống điện, mất chìa khóa, hư ổ khóa...
- Chuyển xe máy về điểm sửa chữa hoặc nhà của Lái xe / Chủ xe trong trường hợp
không khắc phục được ngay tại chỗ.
- Giao xăng khi xe hết xăng.

348.000 VNĐ

Phí bảo hiểm/xe/năm

Mức chi trả tối đa:
40 triệu VNĐ.

398.000 VNĐ

598.000 VNĐ





Kích hoạt đơn giản qua website gic.com.vn hoặc Tổng đài miễn cước 1800 6786.
Xác nhận kích hoạt ngay lập tức qua SMS và Email.
Giấy Chứng nhận bảo hiểm được gửi tận nhà trong vòng 7 ngày.
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GIC easy là thương hiệu Thẻ cào bảo hiểm của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC). GIC đã có
hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực Bảo hiểm Phi nhân thọ, phục vụ hơn 2.5 triệu khách hàng cá nhân
và doanh nghiệp với mạng lưới trải rộng trên 60 tỉnh thành.
Tập đoàn Bảo hiểm ERGO (Đức) là cổ đông chiến lược của GIC, giúp GIC nâng cao năng lực và chất lượng
dịch vụ. ERGO hiện có mặt tại trên 30 Quốc gia với hơn 48.000 nhân viên.
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PHẠM VI ĐỊA LÝ
Dịch vụ bảo hiểm: Việt Nam.
Dịch vụ cứu hộ: tại 50 tỉnh thành mà dịch vụ cứu hộ đã bao phủ (tháng 11/2019):
 MIỀN BẮC: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Giang (Khu vực Trung tâm), Quảng Ninh (Hạ Long), Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương,
Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa.
 MIỀN TRUNG: Quảng Bình, Quảng Trị , Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.
 TÂY NGUYÊN: Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Đak Nông.
 MIỀN NAM: Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bình Phước.
 MIỀN TÂY: An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
Lưu ý: Dịch vụ vận chuyển xe có thể bị hạn chế tại khu vực nội đô/thành phố từ 6 giờ đến 9 giờ và 16 giờ đến 20 giờ.
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